
G-Ö-NDEL:tX. SİY A.S! HABER PİX.I:R G.A.ZETESI: 

-------------------------------------------------------------------------------

Gandi Bindiıtaa m91el•inln 
dtiuleo91ini •nnetmiyor. 

h'--1'"11•- Repi7at ....... 
JrUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
, ................. 
Sayısı 5 kurut 

Telefon No. 82 ------

MART 
1942 

Vıh 
14 

Çıtrilın Alıın ıdııındı ' ~~slar H~rkof ,Mareşal Peten Bulgar 
•stıkametınde Sıil nlıe,ı.n11 Rli A I Açlık haş 

Atatürk Günü 
17 mart salı günü kutlanacak 

90 tümenle ıiyıll ., ... S.~ipH .. mb a n. gösterdi 
taarruza Munase etlerı Ebedi leflmtı A&a&lrklDır•m ba11rlıomııt1r. Oslo Bbe-

~·l•uııı• ller1lnlmise ilk a•liılert olan 17 "' .1 / b • _J Aalıerler 6liJ beumr mar& aOnl birik tGrenıe ka&la· dl S•fimiain rlh•lı batıraJara 
• 1 • J QQ lT U8'lJT6• .., e• neoak&1r. blt611 Menlnlller &ar1fıodaa 

geçtııer Franaanın malaarıp- eti yiyorlar Kati••• 16rentna •t& prot- b6rmetle IDllıoakllr. 
ler lıarıı•ında artılı ge mi girmiş? Moıkota 18 (a.ı) S&ara ra• o· L L s· A - --

Çolı ticlcletli malaa· ovrın ovnivamİYG• ıada oenber toine ıiren aımanıer IJlfulılr, lftlp, llllJI 
.., J ..,, . • deH ..- 1ı bir bukı al&ıoda bırpa• ı işgal 

altındaki 
re6eler oluyor cafı aanılı1or " .. erhn, ıs (• a:) - Yarı laomalUadır. Alman ordDIU •o Tiıt ıillyıtlıı' 
Moıkova, ıs (a.a)- 80•- reRmı: Alman b4'r1oiye 0 ••11'- kelmııur. Son H nı& loind• 11 

Lo18n 13 (ı.ı) - llareıal lıg,, Alman- Bolgar miiua- rer dlf'11UJd•n ıeri ahumı1&1r. 
J'9t kıtalan Almanları D°: Pe&eoin •11tfirede olm~·· hı.. Mehatlerinio faal bir dereceye Ele • en bir Alman koma&aohk Umamt meclialeri 
oesde Kirof kö7tiodea prı kındaln tefıtrle:d• denılırorkt• 1 d . erı·ıeo h 

1 
o t b air ··~ıı·malarını De"•let'er ha·ı· .. . . ıoko dotona aır • a· •mlrname•inde Hkerler o •re T ., ı~ , . 

99kilmete m~.obar etm.ı,tır. b Mareıalın earfirede olmaı~ herden mal6matı ıorolmnttor. eti ritebileaeklerinl ••faka& bar bitirdiler 
Dlltman koydeo te~ılme- aı hl ıebeplerdeo iler1 seldil b 1 1 il 11 il kt0ıoıo • k •ı' ı • 

den önoe Yabeetler yapmıt Ye dotra d•l'tldtr. Mıreııı baıka Hariciye oaaırbl• hundan ~:i::n ak~:.;.: •• ~~.;~· ıelditlnl, Aokarll 13 ~~·a) - cıge ve ı ıerı 
b••• hıoalar1 yıakmıfttr. ıebeplerdtto Hl.fit••• oelıilmir haberdar olmadıaıoı, fakat bol kan akllılmadılı takdirde Diyarbalur.Smop, Antalya e· 

Loı.dra, 18 (a.a.) - Bita- lir. Verilen karar ılraflldlr. p:: Balı~r.iıtan~o .böyiik bir ıia- Hbirlenmek teblikaıl metca& Tokat YıiAyetleri umumi mec·ı' ır kont era ns 
raf kaynaklardan Tolos rad· &en ıtmdire kader mlmkOo m tem ıçıoe gırm•lf doıl ve mlilf oldolana .. blnaenalerh berılr lisleri 1942 yıh hOtcelerıoi 1 
1MDDQD alıp Yerdili bir ha· oetra lmlılntar1nı lıallan;::o:: terek dötmao1t kartı ittifak lertn bGrllı bir itina ile keıil• kabul etmif. Ye toplantıbırıoa yaptı ar 
ber• göre 24: ..aat i9iode Do- mausen•r• 91lı1mı111r., etmi' oldo1tnndao avni nok· mesini eaare&miı&tr. Aohlı o de· son vermişlerdir. Diyarbakır 

llıt muharip birik de• •• ıara· ır1 • • '39975 A t ı Londra 18 (a.ı) - Tıymle 
ıa oepb88ioio oeoop bölge- banan saferlnd•a oldata kadar taya girmek ihtıyaorndadır. ı reoere ıeıaaııtirlıl Alman 11lıır· 539945 SıTnop 6497oso 'ı·ya ıaae&eıinin diploma&ik raaarı 
. · ı· bl 8o 'lerl 616 barun eti r•m•I• haf 684 bin okat ,-, ıra ıanl 

11Dde t1dd~t ı r •yet lal. maııabtre&lnden de .aeatfede et· Kahol edilen her ışey möt-1 l .. t b't t . arı rasmalnad1r ı 
b 1 t • • F ıamıılerdır. olarak bOtr.e erıoı es ı e mıı loan&•r• btrıai,e oaıırı B .. -. 

oam: a' ·~·• lr. • m•k emelini ıO&•u~&ur. ıka& ter•" dötmao• kartı yapıl·! MoıkoH J8 (a.11) - So•r•' )erdir. Bfttcelerda maarife ay- tıaal al&loda bulanan hlk6=t-
K.ıt &eferı b•Qlayalıdaobe ber iki birik de•le& er ıuruba makta Ye yapılan 11va11ta kı&alr.rı ıimal t a&ı oepbeıinde 1 h 'sat yOkl'Rk birer ye- ler . bıırioly• nuırlarını kabal 

ri bo, en tidc'etli bir Boı bil· beıabıo• .lıamır otoımak m6m· möndemi9 oldugono bildir-' d61man makHeme&iol lı1rmıı H k~~n ;:a:.ktadır. e&mııti:. Nar1rlara cepbelerdea 
oaaaudor. Boıtlar IO ıımenl• kin d•l•ldlr. Şı.ndt Pe&ea bu mittir. 1 ileri harekelin• detım e&mtıllr. H lk . nd ••••a ıon m6hıaa haberleri ,,. 
taarruza g99mitlerdir. Boalar kamtr oranana baılıaıarına l 1 • • 8 8VI 8 loanıere h6k6metını bir ook ıt• 
Barkof, Stalio •e Tagaoroı detretmlıur. Japonlar harp ran Kabınesı ·ıe toplantısı rad maamelelerıoi aola&mıııır. 
latilıametiade ltlo 1'rUanın ba rolda dHam 1 aı Kouferana'a Uk bahar taarraa:a 
tedirler e&mnla• ım•ld ktlmamıttır. lo· başlayah ~ J k , to.80 da rına dair aarip ıarıalar ta U• 

of 
41 

l• lanad• t •IU•re Praneara d6tman maa• SiJlaey li latGT ınuan balk!':an:• ·~~r ·:~, aoplaot11ı tı btr ••maada Alman ~:, r 
Bark 0 ı 90 meleıl rapukeo Birl•tik Amert• 21 b b. Jı ı ..ı K b • apılaoak&ır mandıntııı elindeki r•dek aa_. 

fiddetli bir muharebe b .. la- kıda diplomı&ik m6011ebe&leri 0 İn eaİr Oe IF ura aU. a ıneye y O.re& 11mtml ,. ne,.u ı•· leri oepbere ıGrmete d , ~ 
ır. 80 bölgctlerdeki al: kHmek: tehdidinde bulanmakta• ~olı laarp ntafzerne•İ itimat revi oerifdi ~o &oplanUlerda ~:~a~ a::~; mektedir. Almanlar Ka~k::ı~a 

m-sn mtldalaa battı gayet lyı d1r. halra " Almaora da l'rao· T .., ba &oplıa&ıda da m 
11 1' r•kın rerlere ku"eller ıönde 

tahkim edilmittir 11010 hart!keti &arımdan mem· aldılar Tahran IS (ı.a) - ornıoaoa~ ,. milli •Har oa• receıi r•rde bu kunetlerln bl; 
d..,hltr. hıtı• H Almınrı lran baı•ekilt Stlhe!li bo...-..ı• ...ı I ootaoa tlaıaıe a6odermek mee-

Aı•1••ı••!Pe&nlD oraadıtı kumarda ta- Tokro ıs (• a) - Japon . . h M r Yat••-0•n er burlre&tnde .. almııur. Hm 3 
__ ı... batHktll ıauerıl Tojo demıııırtt: yemkabloeyı il Ye ec • ti' ~ ı tı 

1 
mılfoodan teala ka er 

MiJnaaebetleri 
balarana 6irtli 

lıtlarıo ,_.. •fttl•Mlnl te&tl'W lr. 'k büL""me .,.-..ye aOp an a b net tatmalı 
lar. Palra& ... , .... Paten kit•&- llahHema&ıa bııladıtı ıa~ • um ettı \f'D sonra &u ... - • • •••P. •d•ılreq ••mdi elinde •o· 
ı•rı atmak........... rıbteo 10 marta kadar 210 bin tin pro~ramıoı gelecek celsed-' Yatdımse•eolerf c,emıyetı oak bır muronden fııla lıuH•• 

b 1 . . . . · j"•re heyeti ve .1a :.zası kalmamıı&ır H u 
loıil&ere •• Amerika Şımılf arp e11r1 ahnmıı dGımanıo okuyacak ve ıumat reyı ısbye .,. 1 • ha .. • 1 er tank •• b,-

J•RA 1 b b 1 1 'llill 3 n..42 aüoft r8J8 torJ JIO fa ll0'98&1erinl k il 
( ) D N Afrıkadıki fl'rıa111 aoprakların1 vvv an1areaı ta rı edı m•ı " cektir Kabine eöyle teşekktl ,_,. .,. ... . ba•I. 11 b i o anmak meo• 

Para•, ll a .a - · . • almak ı.~rıadedtr. P'ıtat P'ranu 210 top, 90 btn makineli UUeok, 1 edecektır Seoıabal örıeoın ,.ao 1 ı ıt':'kraerııı:,d: 1~almıı •• bensin 
B Şimall Afrikaya Amerıka ba barek••• karı&eıı kalamıra• &ıot •e mot6rl6 Hıı&a, 28 bin . . altlfldı, haftalık toplantısın! Fak .. ı u ~nm~ıhr. 
tarafrnd"n yiy.,rek maddfll• · aılı&ır. Peıento earfıre maha· kamtoo 

98 
uıon dahil olmık BaşYekıl ve dabıhye ve~ırı yapmışur. Bu toplantlda flıskı . . Hıtlerıo petrol bul 

rinio dardurnlmaın baklrıo· ı dtıe a 1 1 
bir döaOm nokta• laere bGrtlk ratıtmlarda ıaol· Süb~yli, Adliye Ahi, Haı bıye ida'fe heyetınden devır mua- ma:.- ıbtıyaoı vardır. 8ö11tk 

daki Aınerikan kararı bir 11dır. '~:::,.,'° rerioe a•oaoek me& ele geomımııur. Bu adeaıer geneıal Cıhanbaui LbliyeMab melesioio alıomasma devam ~ırl 1 
kuvvetlerini htioama 

, . k R 1 k •- . k d . . d aa dırar"k Me i b. . tanbJ cıluak telakkı edılme olıo1n Mareıaı bdar fl'rao11 1 ınıunan 11p&ı ile h11 olaoa• j ınut rledir Sıhhiy8 Hı me., P.dıhı:nt- aıa ay 1 ıçıo e ırup r 1 r netıoe al 
tl'dir orı llj•nırnm ıiyHt 1•· mılle&i Cherındı preıııjı olmır~- oak dAreoede artaoakur. Cnad• ı Maarif M'ustafa adlı, Ziraat ·~rm derh:d faaliyete geçmele :.·it• ~eeebbü11 t9deoektir. ··
•arı J'rı&oıız-Amerikao mö· cakur. Faka\, daha ıOsel •ı halk rıkılao terlerıo rapılma1ı Ahmet Hüseyin aımi, Muoa· rı kararla~tmlmıı t möttt'fıkler I rak ve İl'a-
na ebe.tleriai bobranh pter- rap~ .... mam .. k6dod8r: ı te ::~~:• ,,k:,~:~:::ı •kea::~'·~:~,:::. kalll Asudi, TıCAr'lt AbdillhOb· ı~eı meCmUQSl 1 - Soon ikincide -

"k eıUI ne aa ır o-rı 1 ... • .. F 11111• .,.. K .. .. k 
mekte ve gıttık9e Amerı • refli ol11da b•HD ıratlarl bat· dir. Rırngunon l91ali ıle Qanr seyio Haydar. Posta ., . . BalkevimİIJ tarafından uçu kı a haberler 1 
bır açlık polhi~a~ı gitmekte hJor. lıinaıo en mOhim ıaee u maıs .. Behrami,dir Hariciyeye k~m.•~ ık:•rılmakta ıılan t98ı meo- --=-~.--. -. -....:.:=::.::::_ 
o14aıana Ye ılu memleket me tola kHllmiı&lr. Dotu Aera I tayin edıldiai ifıaeıiilmemııtır :ıuatunın 4:8/4:9 1ayıları bir . § ngıhz hava kuvveHeri 
aruıoda miioa8ebetlerio v.- Ran.an Y anıını da harp ıarelertoe .. rmak ioto 1 Hariciyeye getirilecek zatm ha arada 9ıkmıttır. yme batı şımal almapyaya akın 
biml8ftitmi N.ırmaodiye ••• 60 ltilelit•fretlen milleti •• milll btrlitt dabı sira 1 • ld ıeldili .aman Bn aayıda z. O. 8akı9e- yapmıştır. 
Yeli el koouldoıonu Ye ıOD· lllJ&r.&l.i& •• orJa de lıu"e&IEndlrmek lbımdtr. 1 ~:i:e ~t~ı~e edilecefı ıöi- lebioglonon Mer11ioio meaat . § DQo gece logiltere qh 
,. tahrlbe4114iğini Fraoa•• • ., ......, Fransız 1 :i göaö, Ferit Koranın en ka- rıode alm'ln h•va f&ah ti 
ıatiıtemlekelerioio ahnm .. 1 Kandalay, ıs (a a)- Bao enmeıte. lf. ranhk kötelere Nar •eren ° mannşttr . 
hakkında Araerikau ~ ... tele- ABn ya!lgını bak kında şu taf. TY~~r1• •:~b1~0!• ·•p)ırl:mento baJkevleri, Zeki Oeroakliuotl O § Bır Am"rıkao deniz al· 
l h donanmast - - . l nnoou yıl bayramını ar tısı pas"f k 

r oin ne9riyatıoı ve eo ni •· eil&t TerUmektedir: içtima-.. k bfrbir ekserıyet e keu Doktur l'•hrettin Ayba batırm/ıt~r t~ 4 dnşrnao gemııı 
7ttt Yeni Kaledooyada Oö Gol Ranga11 ıiatemh bir ıuret n lmoat•r.., ' ı · 

ll'-b la / it11aaa fi • ·.- nın aoıaıau sarar an Ye bu- § M 
iiareeinı taoıdıaını Ye balbal· te tabribedildllıten aonra Aı.,. " a arda .. man• . . ı.. I na kareı korunmalar, Emin . evcuı.lu arhn Hint 
• Amerika hariciye miiıte-- ler 80 kilometre •••ktao gö- I t lrnilan /-11wılız laaoa aRın G• Aslanın lr•••Y• milliye ••ma ~ıyade kuvvetlerine 12 tabor 
tarı Velıio Pf\riı bo>mbardı· rölmöttiir. ar ara rı ittilı e ıidclet- mna ait llatıra Ye YHİkalar\ ~dılmııt!'· 
•ar;ıoı taı•ip etm•ıl •• ga- Bangon bir oeheouem ha. lıallanrlaca.,,,,,lf g Ç yine Bmi• Aılaoıo kartulu- § ç,nde Sarı nehrin yaltı 
9'telerin bıtka Praoıı• tehir· line gelmlttir. ebir deoia ve ( ) T j leneee#ı tnmo• ltakktoda bir ba91ra Dlnda Hoooao ~anturı1ı O•.._ 
l•rioio b~mb•lanaauını iıte- ha•adan mttdafaa edileıniye Kıbire JS •·• - H a an Loodra \3 (a.a) - Brillt 1ası11 u,eBiyi a İlhd"018 Toıon da biyük bir muharebe lay. 

ı...ı d k • il blldirirOre p . .... •Uı Jel Yar tr. laOllft 30 b" J -a 
.. e .. e en ıoo ttkllni bul o- oeıi anlatıldı tao ıoora tab. Alınan bıberlel't ıöre, Al• teaın eellhire&&ar karoıklardın alardan b ka b" 'r. ıo ~~umu .... 
.. na ya•maktadır. ribedilmete b .. laoıaıt 'fe Y&• mu bat ımtrılı Vıtidea Frao• •ldıtı btberlere 1rôre H 06roi· Ba .. Baıan ır taarruza geçmııtır. 

l 
gıo fitenkleri atılmı' Ye 91• ııı barp 1 aallerlode A'mao a1· lln loıiıiı millesin• rapbl• n5'r Jh~a~ala~o B~y.~aıım, Şt 1 Orta bOyOklftkte bit 

Aoaıtra ya k•• yangınlar 1ralaklar1 aaıır kerlerloto re&l1Urllm11ıoı iı"· &en aaııııldıtını bıkıhtH ~ •• B ~" qıo e ooik tepe- Amerikan Nhnç gemili brafp 
Sina .. pura yiyecek edeeek .tereoede ftcldette ta- mııaır. ıo ıOodeoberl mlteaddi& manrara rapılao•• baH eıualdl 111

1 ' A k. nıo kldıtla mektup- det.izinde torpillenmiflİr. 
~ 1 " lıaH arı. ı er o am Kera· . ma fİ g6'nderecek til&klar olaqtar. Pranaıı limanlarında Dlnkeıtk&e pek ı•ntı otaoak,ır. aıı 1 kın Orta okolu~dao Hay~i Din ,:• . § Bır Almao Hınat ~· 

Bılıtı• elektrik teli t Alman H franııı ııml ıarfaları akınları bııta•ı"ır " bll • Törk ukeri tiirleri T . 9 o ouıyoou 18 martta kıla bir 
Kabahera 18 (• ,) - '

1 
b • Ye balaomalls .. dır Bordo•• Bre1&1e ıar bl&la raa den•.,......... Ol ardır. toplaoh yaparak iblisadi ..... 

A °*alya bat;ekili bir ~·~trah kıta •ealı ~~l~ia- de bana beosn &edblrler aha- Krap fabrltaıar1oa raptlan bl: ler ar~=ı~l.a~a:: IÖ•:l tiir. leleri teabit edecekleıdir. 
demeci.. •ttirki: erı temamen t r mit· mıı&ır. Alman deatı flloaa1111n aam almaaların lilr ııman mı_ lıklı Ntl•bet E poata b... 1 Ymi Gine oaleriode bQ 

Siap yecekmaddeai tir. r••lf•lrllm•I ıoın bırareuı bir harla .Orledltltıl Satlmrt atı bi .. i d b lrmanın gti•el 1 J ki' ·ı 
. · . . . . . . · aareUe oıhtılmak&adır. Rami aıa•a._ ..... tok fhldetll te ıtır r tıır 8 a llDmaktMlır. unao apoo Da ıye aeaaı e-

pderj~ isteoılm.iftir. BunlhOkQmeti. bıldırmııtır. Yiyecek olan tıaaa& rraaell harp •••1- ol•aı&11r. taımı bıta 9'ane,lerl Okayaoalarımı•a lıalke•i· rinden 13 taoe.d A~ 
lar yerlı halkta dahli olmak ~ı .Japonlar tarafından lertola ll~rlı Al....,_ •••llt••• ıt .. oranın tolerla• •i•in meomauını okumala- tayya~eri tarafa~~n tu 
.... bala dalıtılacaftnı lapoo illeodmıfbr. kallıaaaakları ••rlrnlndedlr. do41&'• 16&lteo•klerdlr. rıoı lıararetle tayıiye ederi•. maz bır hale aetirdmittir. 



ART - 1942 Perşembe 

M Sayfa ; 2 
-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankara Radyosunda Raşit Rıza Tiyatrosu Milli iktisat vekaleti kurul-
ması muhtemel 

Ziraat, lktiaat ue Ticaret Vekilleri 
teıkillerini kadroıuna alacak bu yeni 

Vekalet -ctiJrt miiıteşarlılıln. idare 
edilec€ktir. 

Bu günkü neıriyat programı 

Cumartesi 14-3-942 Orkestrasının her telden 

7.30 Proğram ve memleket ramı. 

Sanatkô.v Halide Pişkinle birlikte 

Pro~ 1 Pazartesi gününden itibaren 
19.30 Memlekeı saat ayarı saat ayarı 

ve Ajans Haberleri. 
7.38 Miizik Hafif Proğram 19.45 Serbest 10 Dakıka 

Ankara - Pek yakmda 1 takıl bir umum mfıdüıliikle (Pl.) 19 55 Müzik: Fas.l Heyeti. 
bir Millt lktısat Vekrtletiıım idare edilec.,,ktir. Ru husustaki 145 Ajans Haber]ari. 20.15 Radyo Gazetesi. 

kurulaca~ı h kmdıı.kı rivayet- tt>dkıklerin lı:.ıylı ilerl0dıt?İ ve 8.00 Müzik: enfouik Prog 20.45 Müzik: Karı,.ık Şarkı 
ter. şehrımız resmi mahfilleı ıu- muhtel ıf projeler hazırlandığı 8.30 rcı m (Pi) ve Türkfıler. 
de yeni IPn canlanmıştır. öy- ilrr ı sürülmekted ir. 13 30 Proğram ve Memle- 21 00 KQnuşma (Büyük 
lendığıne göre kurulacak Millı _______ ,_..._ ___ ket saat ayarı. AıfamJar). 

lktis3.l VAk'lleti Ziraat. İktisat Unlara mısu· karış- 13.33 Mfızık Beıaber Şarkı 21.15 Müzik Dinleyici istek 
ve Ticaret VekAleti teşkilleri:ıı tırılacak va Ttirküler. !eri. 
kadrosnn:t alacak ve dört mtis 13.4.5 Ajans Haberleri. 21.45 Konu9ma (günün me 
t 1 kt ·d d c kl. 811 AnkRrfl - Uolara, toprak 
eşar ı a ı are e e e ır. 14.00 Müzik: Riyaseticıı~- sAleleri) . 

mü teş11.rlıklar ticaret. zira:ı., maheullerı of•sioııı s&okları mü· M 'k R d .... 1 
14 30 1 b d (ş t ı l 22 00 üzı : a yo ~a on 

iktısat ve ıa .. e i~lerile meşgul eau bul:rnan mrıhallerde rüzde · mr an osu e ı-
olacaklurdır. Ayrıca tek elde 25 auıbeıine kadar mıeır unu san Kiirıçer. Oıkestraaı, (Violouisl Necip 
toplanıtcak olan labrikafarı· karıeıırılması kooraioReyon he- 18 00 Program ve Memleket Aş\mı) . 
mız Ja bıı VekMet0 ba~lı müs )'e&ıace kararlaetı. saat Ayarı, 22.30 Memleket aat ayarı 

Malezyanın hav.bı 

hakkında demeç 

ML. Çankayşek 
18.03 Hadyo Çocuk kulübü Ajans: Haberleri. ve Boısalar 

18.45 Ziraat Takvimi 22 45 Yarınki proğram ve 
Zafere kadar Çin ıuiica 18.55 Müzik: Radyo lJans 22.50 kapanış. 

yapılmavacak 
deley J devam edecek- ----------..------------

tir dedi. i 1 i n 
Londra 13 (a a) Çtrngkiug, 13 (a a.)- Ma K ) • k ' 
Ma l ezy Uılll kaybı hakkın reşal Çanka) şek düJI radyoda Tarsus Rasim~ey fabrikası o lektif ışletme Şİi etı 

da hukQmP.110 bir dAmeçte bul 9ın. milletino hitaben demiş- mu•du·rıu·g-u•nden ', 
tuııup bnhınmıyaca~ı hariciye tırkı: 

Çinin zaf6re li:adar müoa- . 
naz1rı Edı:ınden snrıılmuş ve d. 1 d . . l - t~letmenuz ihtiyacı iciu aşağıda yazılı 
Ed 1 

l . . e eye evarnmı b19 hır ~ey " • • 
eu şmı arı söy mıştır; ~arsamaz. Seııe başı deme gıda maddeleri birden veya iki üç defada teslinı 
G?rdın Bo3nedden ancak c~mde size heklen~e~ik hiç edilmek ~artiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

kısa hır rapor aJdım. Ehem- hır fey yoktnr demıştım. , • . . • . •. .. . •. 
· t · · h. b. Şu veya bu yeriıı düoıman 2 - f etdıflerın bulun kaıenıler lClll vapıhuası 

mıyetı ıaız yenı ıç ır ma- v • ... 

ıomat mevcut de~ildır. Bıoa- eline geçmesindeu k~ygalas. şart değildir. fler madde h;in yapılacak ayrJ tek-
enaleyh başvekilin yani bir mag" b~ce~ . yoktur. Yaluız lifler kabul edilir. 

gayretlerımızı artıral:m. 3 _ '-l!tl bedelı· ı· · · ·· k" do.rlıal 
demeçte bnlur.mıyaca~ım zan- I ı' , tes muııı nıutea ıp ,. 
oediyornm. Bir A man ~ırhlı•ı ödenir. 

Birmanyada Kiyelde tamirde 4 - Talipleı·in ı O gün zarfında Fabrika n1ü-

bulunmaktadır dürlüğüııe bizzat veya yazıyle müracaatları. 
Harp sahnesinde istikrar Loodra Js (a.a) - Alman 

hasıl oldu larrarecileri Kirele girmiı olan 5 - Ton kuru fasulya 
. . t Almao GoerseaH hı.rp ıemiıi· 5 - Ton kuru nohut 

Venı delhl 13 (ıt.a) - Bu· ı olu fototraflarını çekmielerdir' 
maora cepheeınıo Saratadi r•· MlltehaHııların kanaa&ıoa göre 5 - Ton pirinç 
krnlarında muharebeler iıUkrar Alman ıırhlıeı kLru buuıda 10 _ Ton bulgur , 
b 1 t S d. tOO lf 10 boloomalUadır. Zırhlının bat 

D muı ur. aran ı ' • &arafrndaki oelik lethatar aoıl• 3 - Ton mercimek 
mılre R!logooun ıimalıodedir. mıı ve al& gllurıe görülmekte-
Peıoaoo bır kao kilometre ei· dir. BurHı muukkateo lab&a 1000 kg sade yağ 
malinde te Mandalar rolu üıe· ıht kapatılmıı iaede a~ıklık bi· l 000 kğ. zeytin yağ 
rinde oarpıımalar olmakladır. rinci giherleden ıu kesimine ('> l 

kadar gı&mektedir. Geminin al· - 4) 
Qaoıking l3 (a.a) - Oin dıQ'ı raralar tamir edilmektedir. --------------------

alkert aöıcllıll gaıe&ecılere Ja-
poolarrn Blrmaorada Peıoda Breail~acla 
ılperler kazmakta olduauno ta Mihver eıuh\ki nıysadere 
puoa bırakıhrea Japonların bu· e d i 1 d i 
facia m6dıtfaada kalıtCatlarJDI 

i 1 i n 
lçıl tapu sicil muhalızhğmdın ; 

Köyö 
Karadivar 

Me•kii 
Deliçay 

O insi 
Tarla 

Miktarı 

(4:5950) M.2 . 
we ulen bftcum edeceklerine 

dair hiç bir belirli gôrülmediQi· 
oi aOrlemietir. 

Çine Birmanyadan 
baıka yoldan mal

zeme gidi,or 

Riyo 13 (:\.a) -
Cumhur reüıi Yergas mih

•er tebaa:arının emval ve em 
lakine ve gayri menkullerine 
müsadere emri ve: miş ve ka 
rarname mucibince mihver 
ticarethanelerine hıikumet ta.
ra hnda n el konıılmuştıır. 

lludodn : Şukıuı milli enıl&k ve çaliı:t Mnstafa ve
reseleri, garben deli çıty, einıalerı Süleyman o~lo Mehmet 
ve Yasof' oglrı 14iiley:uan vererıel.,ri, cenaben Çaliş Ah
met tarlaıu. 

lıgal Allınclahi 

Yukarıda hudut •e diğer vasıfları yazıla bir parçada (45950) 
M. '2. tarla ıenehiı olarak ecdıd.nd'1l intikal ~tmek auretile ka 
radinr k. den Ali Dip'in ta •arrufunda iken 315 de ölmesile ve· 
rasetl çocukları Halil, Hu•n. ibrabi1111, Süleyman, M~hmet, Fatma 

- Birinciden artan - ve Eımeyi terk ve bunlardan fatı11• 324 yılanda kocasız ve ço-
na Almanlar Tarmadan hare- cakauz alerek kardatları H-1il. ha•aıı, lbrabim, Süleyaı•Dt ~eh· 

Şimdi Çine Birmanyadan ket etmelidirler. Da,man bint met Te ~ımeyi t~rk ve Haaan da 324 de karıaız ve çocukıuz 
değil fakat ba,ka bir yoldan okyonnıuon tutmaıı be&ap ölerek kardatları ._..ıtı, lbrahim, Sül,y~~n, Mel!met ve esmeyi 
daha çok iaşe maddeai ve fltmQktedir. terk ve Halli ede 328 de · ölerek otlu Alıyı ve esmede 329 da ko· 

Qoogking, 13 (a.a) - Qin 

Hariciye nazıra Soog bir de

mecinde demi,tirki: 

R t g b .... k c .. ı H .. an ve çocukları retit, Hatim, Tnfllc, Halil ve Safiyeyi 
harp malzemesi gelmektedir. oeyaom yap 1 1 oyu terk ve lbrabim de 330 da oğlu Ahmedi terk ve Mehmet de 
Bir kaç aya kadar Birm•·ttya harplerden sonra toprak em- 332 de karıları Dervlte Hamide ,,e çocukları Halil ve Nahideyi 

niyetini logiltere kabnl et- k s-1 d .,34 d k z b •· c ıt i yoln iJe gelen 8'Y•dan daha . . . . . ter ve u eyman a ;;> e arısı e ra ve 111ı:ıı em ey 
•ktedır. Stalını sıyarete gıt terk ederek öldilkleri ve batkaca varisleri bulunmadığı ve mez-

(asla geleeektir Çinin ödöo9 · ı p ı baavekili · · d · · mı' o ao o onya ~ k6r gayrı aaenkuUln unetsı:ıdeo a ı reçen varhlerı namına tes-
Terme ve kiralama kanunun- Sikorski ge9en batta hn bnso elli istenilaaektedir. 
dan faydalanıp faydalanma- ım İngiltere ile Hmimi bir 24-3-942 tarlhind,. Sah günü ınaballinde tahkikat yapıla
clı~ı soroeana 8ong demit- tekilde görötmiiftiir. Stalinio cağından bu gayri menkulün gerek ınillkiyetlııde ve gerekıe hu 

temioatma dayanarak Polon datlarıoda bir bak iddia eden varaa tahkikat fÜQÜnde mahallin· 
tirki: · k . A h k deki memura ve yahut o güne kadar evrakı müıbiteleriyle bir-

yıoaoın mer ezı vrnpa 11 • • • _ • • 
Harp ••maoında gönde- k f"L" 1 · · ·b.ld" · t• ilkte tapu aıcıl muhafızlığına muracaatları blldırilır. (249) 

mR ı-.ır erını ı ırmış ır. 

rileoek mal•emeoin haddi yok Bnslar Polonya ile Rusya 

tur. Amerika Çine şimdikio- arasındaki münasebetleri doı
den Jaba fazla yardım etmek tane bir anlaşma ile halledi-

iıtiyer. Jeceğini ileri sörüyorlıu. 

Vatandaş: 

T .. H. kururrtuna üye ol 

Güneş Sinemasında 

Temsi il ere başıayor 

llHemsil Beni öpünüz 
Komedi (3) Perde 

Yazau: lslaııbul Şelıil' Ti)·atrosu :'anatkarlarrndau 
Bedia Statzer 

(338) i)-5 

. 
ı ı a n 

Mersin Kara divar köyünde kain takriben 36760 metre mu
rabbaı miktarında, Şarkan kara Ahmet tar1ıı.sı garbeo tarik fİ· 
malen Hasan Hayta oğlu Yusuf vereseleri tarlan cenuben tarik 
ile mahdut bir kıta tarla kara Ahmet kızı Meryemin ecdad n
dan intikal suretiyle tasarrufunda iken 318 yılında ölmesi ile 
çocukları abdulbamit, Kerime ve Meryem ve Fatmayı terkethği 
ve başkaca varisi olmayıp mezkür vereseler arasında 323 sene
sinde yapılan rızai taksim neticeııiııde işbu q-ayri meııkul verc
aeden Fatmaya isabet etmiş olup mumaileyh tatma o tarihten 
berl bu gayri menkulü malik sıfatiyle nizuız ve fasıla11z ve hüı 
nü niyetle tasarruf edegelmekte olduğu mezkur gayri menkulün 
s~netıizden namına te •çilıni talep etmui üzerine tasarrufunun 
tetkiki için 24-3-942 tarihine isabet eden Salı günü mahalline 
memur gönderileceğinden bu tarlada her hangi bir bak iddia 
edenlerin mezkür tarihe kadar tapu sicil muhafızlığına ve yahut 
mezhür tarihte tar la başına varacak memura ellerindeki evrakı 

müıbiteleri ile müracaatlara ilin olunur. (248) 

T. İş. Bankası 
Aüçük taaarruf heaapları 
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Tılrkire le Bttnkasına para ralırmakl!l ralnu para birikıir 
mie •e faiz almıe olmaz, arni ıamanda 
oloraonuı. 
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